INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

26 noiembrie 2020
√Ordinulul ministrului sănătăţii nr. 2021/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a
acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare
periferice acute, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1138 din 26 noiembrie 2020
→Articolul 2 din Ordinul ministrului sănătății nr 867/2015, se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) În vederea coordonării din punct de vedere științific și metodologic la nivel național a AP-EVA,
pentru anii 2020-2023, se constituie un colectiv de lucru format din specialiști în specialitatea
chirurgie vasculară, denumit în continuare CL-EVA, în conformitate cu prevederile art. 15 din
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) CL-EVA are următoarea componență: un președinte, un vicepreședinte și 5 membri.
(3) Componența CL-EVA se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, pe baza propunerilor înaintate
de către Comisia de chirurgie vasculară a Ministerului Sănătății.
(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-EVA și șeful Serviciului medicină de urgență al
Ministerului Sănătății sunt invitați permanenți ai CL-EVA."
→ Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, precum și spitalele care derulează acțiuni prioritare pentru tratamentul
endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute, indiferent de subordonare,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

√Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul
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administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1140 din 26 noiembrie 2020
→Legea nr. 273/2004 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
.1. La articolul 2, litera l) se abrogă.
2. La articolul 2, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
m) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții - organ de
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, denumit în continuare A.N.D.P.D.C.A.;".
3. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"
(41) În cazul în care adoptatorul sau familia adoptatoare aparține minorităților naționale, evaluarea
și pregătirea prevăzute la alin. (1)-(3) se pot face, la cerere, în limba minorității naționale
respective."
4. La articolul 18, partea introductivă și litera a) a alineatului (7) și alineatul (8) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
"
(7) Atestatul prevăzut la alin. (5) este valabil pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea acestuia se
prelungește de drept până la încuviințarea adopției, în situația în care:
a) a fost introdusă pe rolul instanței judecătorești cererea de încuviințare a adopției copilului aflat în
plasament de cel puțin 6 luni;
..........
(8) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligația de a
informa direcția cu privire la orice schimbare intervenită în situația sa sociopsihomedicală, în termen
de 3 zile lucrătoare de la apariția acesteia, anexând, după caz, acte doveditoare."
5. La articolul 18, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:
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"
(91) Direcția prevăzută la alin. (3) are obligația de a verifica anual îndeplinirea condițiilor care au
stat la baza eliberării atestatului, prevăzute la art. 13 alin (1), pe bază de documente doveditoare și
întâlniri cu adoptatorul/familia adoptatoare. În funcție de concluziile verificărilor efectuate, direcția
care a eliberat atestatul decide dacă se impune sau nu retragerea acestui document."
6. La articolul 18 alineatul (10), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
a) în situația în care se constată faptul că adoptatorul/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat
informații false cu ocazia realizării evaluării sau pe durata de valabilitate a atestatului, precum și în
cazul neîndeplinirii de către adoptator/familia adoptatoare a obligației prevăzute la alin. (8);".
7. La articolul 18 alineatul (10), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul
cuprins:
"
a1) în situația în care adoptatorul/familia adoptatoare nu colaborează cu direcția pentru efectuarea
de către aceasta a verificărilor prevăzute la alin. (91). Se apreciază ca fiind lipsă de colaborare
nedepunerea documentelor doveditoare solicitate de către direcție, precum și refuzul de participare
la întâlnirile stabilite de aceasta;".
8. La articolul 18, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
(11) Valabilitatea atestatului încetează de drept:
a) ca urmare a împlinirii termenului pentru care a fost eliberat;
b) ca urmare a modificării configurației familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei
sau prin divorț;
c) în cazul decesului persoanei atestate;
d) după încuviințarea adopției, odată cu rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de
încuviințare a adopției. În situația în care, în raportul final de evaluare, prevăzut la art. 20 alin. (1),
se prevede că adoptatorul/familia adoptatoare poate adopta mai mult de un copil, valabilitatea
atestatului încetează de drept odată cu rămânerea definitivă a ultimei hotărâri judecătorești de
încuviințare a adopției.
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(12) Parcurgerea etapei de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte nu
este necesară în cazul în care persoana sau familia care solicită evaluarea a mai deținut un atestat și
valabilitatea acestuia a încetat potrivit prevederilor alin. (11) lit. a), b) și d), precum și în cazul
persoanelor sau familiilor care solicită evaluarea și care au în plasament de cel puțin 6 luni copilul pe
care doresc să îl adopte."
9. La articolul 20, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
(2) În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcția emite dispoziția privind eliberarea atestatului
în termen de 5 zile lucrătoare de la data raportului final de evaluare.
..........
(4) În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul prevăzut la alin. (3), direcția
emite dispoziția privind neeliberarea atestatului în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului în care poate fi formulată contestația."
10. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
b) realizarea unei noi evaluări sociale și/sau psihologice de către cabinete individuale, cabinete
asociate sau societăți profesionale care au încheiat convenții cu A.N.D.P.D.C.A.;".
11. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 28. (1) Managerul de caz stabilește adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție dacă:
a) după instituirea măsurii de protecție specială a trecut un an și părinții firești ai copilului, în grija
cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinților, nu colaborează cu autoritățile în
vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
b) după instituirea măsurii de protecție specială au trecut 6 luni și părinții firești ai copilului, în grija
cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive imputabile părinților, nu colaborează cu autoritățile în
vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
c) după instituirea măsurii de protecție specială au trecut 6 luni și părinții firești nu au putut fi găsiți;
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d) copilul a fost înregistrat din părinți necunoscuți. În acest caz, adopția ca finalitate a planului
individualizat de protecție se stabilește în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de
naștere al acestuia;
e) după instituirea măsurii de protecție specială, părinții firești cu vârsta peste 18 ani, care au
declarat în scris că nu doresc să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului, nu revin asupra
declarației inițiale în termen de 45 de zile.
(2) În cazul fraților din sistemul de protecție specială, care sunt ocrotiți în raza administrativteritorială a aceleiași direcții, se desemnează același manager de caz.
(3) În termenele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), direcția are obligația să facă demersurile necesare
identificării și contactării părinților firești, să îi informeze periodic asupra locului în care se află
efectiv copilul, asupra modalităților concrete în care pot menține relații personale cu acesta, precum
și asupra demersurilor pe care părinții firești trebuie să le realizeze pentru reintegrarea copilului în
familie.
(4) Adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție poate fi stabilită anterior împlinirii
termenelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) în situația în care managerul de caz apreciază că acest
demers este impus de respectarea interesului superior al copilului."
12. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:
"
Art. 281. Directorul executiv/general al direcției are obligația de a controla trimestrial modul în care
managerul de caz respectă dispozițiile art. 28 alin. (1), precum și modul de realizare, de către
personalul din subordine, a obligației prevăzute la art. 28 alin. (3), conform atribuțiilor stabilite în
acest sens prin fișele individuale de post."
13. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 29. (1) În situația copilului pentru care s-a instituit plasamentul la familia extinsă, planul individualizat
de protecție poate avea ca finalitate adopția internă, numai în situația în care managerul de caz
apreciază că este în interesul copilului deschiderea procedurii adopției.
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(2) În situația copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecție poate avea
ca finalitate adopția dacă există solicitări de adopție a acestora din partea unor familii/persoane
atestate. În situația fraților care nu pot fi separați, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani,
planul individualizat de protecție poate avea ca finalitate adopția numai dacă există solicitări de
adopție a acestora, împreună, din partea unor familii sau persoane atestate. Familiile/Persoanele
atestate care solicită adopția trebuie să facă parte din familia extinsă a copilului/copiilor sau să fi
menținut și dezvoltat relații personale cu acesta/aceștia."
14. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 31. (1) În termen de 30 de zile de la data stabilirii adopției, ca finalitate a planului individualizat de
protecție, direcția în a cărei rază teritorială domiciliază copilul are obligația sesizării instanței
judecătorești pentru deschiderea procedurii adopției."
15. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.
16. La articolul 32, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(6) Efectele hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției se mențin până la împlinirea
de către copil a vârstei de 18 ani."
17. La articolul 32, alineatul (7) se abrogă.
18. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 33. (1) Dacă, ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției în
cuprinsul căreia instanța judecătorească a făcut aplicabilitatea dispozițiilor art. 464 din Codul civil,
părintele/părinții firesc/firești poate/pot dovedi prin orice mijloc de probă motivul care a determinat
imposibilitatea de a-și manifesta voința, împotriva acestei hotărâri se poate face cerere de
revizuire."
19. La articolul 39, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
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(2) Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse, altor
persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6
luni, precum și familiilor/persoanelor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură
de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului
său superior. În potrivire se includ numai acele rude și persoane care dețin atestat valabil de
adoptator/familie adoptatoare.
(3) Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie sunt: tutorele, asistentul
maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care s-au
implicat direct și nemijlocit în îngrijirea și educarea lui și față de care copilul a dezvoltat relații de
atașament."
20. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 50. (1) Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri
supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, din
activități independente, drepturi de autor ori activități agricole, denumit în continuare persoană
îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care
include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară."
21. La articolul 50, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu
următorul cuprins:
"
(11) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete
realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de
încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma
rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de
referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.
(12) În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație de acomodare adoptă
unul sau mai mulți copii, într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului de
acomodare pentru copilul adoptat anterior, dacă din calculul indemnizației conform alin. (11) rezultă
un cuantum al indemnizației lunare pentru concediul de acomodare mai mic decât cuantumul
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indemnizației cuvenite anterior, atunci se acordă indemnizația lunară pentru concediul de
acomodare primită pentru copilul adoptat anterior."
22. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(2) Concediul și indemnizația prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite,
la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de
încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, documentul care atestă
mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcția în a cărei rază
administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu ori a
suspendării activității. Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi."
23. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 51. (1) Concediul de acomodare și plata indemnizației încetează începând cu ziua următoare celei în
care se produce una dintre următoarele situații:
a) la expirarea concediului de acomodare;
b) la cererea persoanei îndreptățite;
c) copilul a împlinit 18 ani;
d) a survenit decesul copilului;
e) persoana îndreptățită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției;
g) persoana îndreptățită își reia activitatea înainte de expirarea concediului de acomodare.
(2) Pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptățită se poate afla în una dintre
următoarele situații care nu afectează plata indemnizației:
a) realizează venituri în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de
muncă, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de
concediu;
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b) primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizează, pe perioada concediului de acomodare, venituri supuse impozitului prin desfășurarea
efectivă a unei activități, alta decât cea suspendată ca urmare a intrării în concediul de acomodare,
al căror nivel nu depășește nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit, în
condițiile alin. (2) lit. c), aceasta are obligația de a comunica acest fapt, în scris, agenției pentru plăți
și inspecție socială județeană și a municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul
sau reședința, în termen de 30 de zile de la data începerii activității. Comunicarea va conține
obligatoriu data începerii activității, tipul activității și denumirea angajatorului, după caz.
(4) În termen de 6 luni de la data încetării concediului de acomodare, agenția pentru plăți și
inspecție socială județeană și a municipiului București în a cărei rază teritorială are domiciliul sau
reședința persoana îndreptățită are obligația de a verifica încadrarea în nivelul veniturilor prevăzut
la alin. (2) lit. c).
(5) În situația în care în urma verificării prevăzute la alin. (4) agenția teritorială constată că au fost
realizate venituri peste nivelul prevăzut la alin. (2) lit. c), indemnizația se consideră a fi acordată
necuvenit și se recuperează începând cu ziua următoare celei în care a fost reluată activitatea
profesională."
24. La articolul 53, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(5) Perioada concediului prevăzut la art. 50 alin. (1) constituie vechime în muncă, în serviciu și în
specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta cu
respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare."
25. La articolul 56 alineatul (2), literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
a) certificatul de naștere al copilului, în copie certificată de către direcție sau, după caz, de către
adoptator/familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul;
..........
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f) certificatele de naștere ale adoptatorului sau ale soțului și soției din familia adoptatoare, în copie
certificată de către direcție sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare, pentru
conformitate cu originalul;
g) certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soților din familia adoptatoare, în copie certificată
de către direcție sau, după caz, de către adoptator/familia adoptatoare, pentru conformitate cu
originalul;".
26. La articolul 58, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
Art. 58. (1) Instanța poate solicita din nou consimțământul la adopție al părinților firești dacă, după data la
care consimțământul a devenit irevocabil, aceștia fac dovada, prin orice mijloc de probă, că au
intervenit elemente noi ce ar putea determina modificarea finalității planului individualizat de
protecție, în sensul reintegrării copilului în familie. Direcția care a solicitat deschiderea procedurii
adopției are obligația să aducă la cunoștința instanței, prin intermediul direcției în a cărei rază
administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul,
existența oricăror elemente noi cu privire la situația părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar
putea determina modificarea finalității planului individualizat de protecție.
..........
(3) Instanța poate invita, la aceeași dată, direcția în a cărei rază teritorială domiciliază copilul și
direcția competentă potrivit art. 56 alin. (1).
(4) În cazul în care părinții se prezintă personal în fața instanței și își exprimă refuzul de a mai
consimți la adopție, instanța suspendă soluționarea cererii de încuviințare a adopției. Declarația
părinților firești împreună cu încheierea de suspendare se comunică direcției în a cărei rază
teritorială domiciliază copilul, care va formula cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a
procedurii adopției. Dispozițiile art. 33 și 34 se aplică în mod corespunzător."
27. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
"
(3) În situația în care adoptatorul sau unul dintre soții familiei adoptatoare cu reședința obișnuită în
străinătate este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviințată
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deschiderea procedurii adopției aceștia beneficiază de prioritate în potrivirea cu acest copil, fără a
mai fi necesară împlinirea termenului prevăzut la alin. (2)."
28. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins:
"
Art. 601. Procedura adopției internaționale prevăzută la art. 60 se derulează fără a fi necesară împlinirea
termenului prevăzut la art. 60 alin. (2) dacă există în evidența R.N.A. o cerere de adopție
internațională formulată pentru un copil care a împlinit vârsta de 14 ani. Dispozițiile se aplică în
mod similar și în cazul fraților care nu pot fi separați, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani."
29. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins:
"
Art. 671. (1) În cazul copiilor prevăzuți la art. 601 dispozițiile legale referitoare la realizarea potrivirii inițiale
nu sunt aplicabile. Continuarea procedurii de adopție internațională se realizează prin selectarea
adoptatorului/familiei adoptatoare aflate în evidența R.N.A., după deschiderea procedurii adopției
pentru acești copii la solicitarea adoptatorului/familiei adoptatoare. Dispozițiile art. 67 alin. (2) și (3)
se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care cererea de adopție internațională este formulată de către soțul părintelui firesc
sau adoptiv al copilului, dispozițiile legale referitoare la potrivirea inițială și practică nu sunt
aplicabile."
30. La articolul 94 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
a) hotărârea judecătorească prin care s-a încuviințat deschiderea procedurii adopției;"
31. Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 95. Monitorizarea postadopție reprezintă etapa ulterioară încuviințării adopției prin care se urmărește
evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și părinții adoptatori în vederea integrării
depline a copilului în familia adoptatoare și identificării precoce a eventualelor dificultăți ce pot să
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apară în această perioadă. Monitorizarea postadopție nu se realizează în cazul adopției interne a
copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv ori de către rudele copilului și nici în cazul
adopției copilului de către tutorele său ori de către persoane/familii care au avut copilul în
plasament cel puțin 2 ani."
32. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1 "Dispoziții privind susținerea și
stimularea adopției interne", cuprinzând articolele 1001-1006, cu următorul cuprins:
"
CAPITOLUL VIII1 Dispoziții privind susținerea și stimularea adopției interne
Art. 1001. (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație
lunară, denumită în continuare indemnizație de sprijin, raportată la indicatorul social de referință, în
cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești
de încuviințare a adopției, se află în una dintre următoarele situații:
a) are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
b) este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;
c) face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.
(2) Cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilul se află în una dintre următoarele
situații:
a) are împlinită vârsta de 7 ani;
b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.
(3) În situația în care copilul adoptat întrunește două dintre condițiile prevăzute la alin. (1) sau (2),
cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 75%.
(4) În situația în care copilul adoptat întrunește cumulativ toate condițiile prevăzute la alin. (1) sau
pe cele prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 100%.
(5) Indemnizația de sprijin prevăzută la alin. (1)-(4) se acordă începând cu luna următoare rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției și încetează fie la dobândirea
capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat, fie în luna în care a intervenit desfacerea
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adopției sau declararea nulității acesteia. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea
capacității depline de exercițiu, dacă acesta își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi,
sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta
de 26 de ani.
Art. 1002. (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru
fiecare copil adoptat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii
de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură și a căror necesitate a fost
stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă pe perioada etapei de monitorizare postadopție și numai
dacă nu a intervenit desfacerea adopției sau declararea nulității acesteia.
(3) Perioada de acordare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi o singură dată până la 6 luni în
situația în care, în baza recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, se impune
continuitatea asigurării serviciilor de recuperare/reabilitare.
Art. 1003. (1) În situațiile în care cheltuielile necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor de
recuperare/reabilitare recomandate depășesc suma prevăzută la art. 1002 alin. (1), diferența poate
fi suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat.
(2) Cheltuielile efectuate conform alin. (1) de către persoanele juridice de drept privat se deduc din
impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate.
Art. 1004. (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia
adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt
județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.
(2) Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din durata
totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite
întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de
maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a
adopției copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.
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Art. 1005. (1) Fondurile necesare plății drepturilor bănești prevăzute la art. 1001 și 1002, cheltuielile
administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenția
Națională de Plăți și Inspecție Socială prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială,
respectiv a municipiului București.
(2) Procedura de acordare și de plată a indemnizației de sprijin prevăzute la art. 1001, precum și
procedura de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 1002 se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.
(3) Plata drepturilor prevăzute la art. 1004 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale și se realizează de către direcția în a cărei rază teritorială are domiciliul
adoptatorul/familia adoptatoare. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a consiliului
județean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului București.
Art. 1006. Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile adopțiilor încuviințate conform procedurii adopției
interne și nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul soțului."
33. La articolul 105 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul
cuprins:
"
a1) nerespectarea obligației prevăzute la art. 18 alin. (91);".
34. La articolul 105 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul
cuprins:
"
c1) nerespectarea prevederilor art. 281;".
35. În tot cuprinsul legii sintagmele "persoană sau familie adoptatoare", respectiv "persoană/familie
adoptatoare" se înlocuiesc cu sintagma "adoptator/familie adoptatoare".
→Atestatele eliberate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 273/2004 , republicată, cu modificările și
completările ulterioare, valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, își prelungesc
valabilitatea până la împlinirea termenului de 5 ani de la data eliberării acestora. Direcția generală
de asistență socială și protecția copilului are obligația de a verifica anual îndeplinirea condițiilor care
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au stat la baza eliberării atestatului, pe bază de documente doveditoare și întâlniri cu adoptatorul
sau familia adoptatoare. În funcție de concluziile verificărilor efectuate, direcția care a eliberat
atestatul decide dacă se impune sau nu retragerea acestui document.
→Prevederile art. I intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I. În termenul prevăzut, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la
propunerea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, va
supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 ,
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile
ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne,
precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în
domeniul adopției internaționale.
→În termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la propunerea Agenției
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, va elabora proiectul de hotărâre a Guvernului prevăzut la
art. 1005 alin. (2) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și îl va supune spre aprobare Guvernului.
→La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă literele ș) și cc) ale alineatului (7) al
articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de
reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor
acte normative.

√ Legea nr. 269/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în
condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului
de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1140 din 26
noiembrie 2020
→Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 /2020, cu următoarele modificări:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"
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Art. 1. (1) Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), în condițiile legii, de
echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz
școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare
desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la
cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene - UE este de
131.250.000 euro, iar contribuția națională este de 18.750.000 euro.
(2) Sumele aferente achiziției echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi
rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 20142020 prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia
informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, esănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate
României prin facilitate de finanțare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin.
(1).
(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru
Programul operațional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operațional în sensul
introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și eliminării sintagmei
«proiecte pilot» din tipul de intervenție a secțiunii E-Educație, precum și să modifice Ghidul
solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, în
vederea introducerii ca activitate eligibilă achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop
pentru uz școlar cu acces la internet și resurse educaționale deschise, precum și a introducerii tipului
de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).
(4) Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și
alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri
externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data
efectuării achizițiilor.
(5) În valoarea de achiziție a tabletelor/laptopurilor pentru uz școlar vor fi incluse și cheltuieli cu
abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni."
2. La articolul 2, alineatele (2), (5) și (8) - (12) vor avea următorul cuprins:
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"
(2) Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării
de echipamente/dispozitive electronice pentru activitățile didactice ale elevilor care urmează a se
desfășură în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu
respectarea principiului primul venit-primul servit, precum și cu respectarea pragului minim de
calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat în condițiile legii și a criteriilor de eligibilitate
stabilite prin ghidul solicitantului.
..........
(5) Achiziția de echipamente mobile IT de tip tablete/laptop pentru uz școlar se face potrivit
prevederilor legale în vigoare.
..........
(8) Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu
acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt
considerate cheltuieli neeligibile și se suportă de către beneficiarii finanțării, astfel cum este
prevăzut la alin. (1).
(9) Cheltuielile cu achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line
prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 11 martie 2020, sunt considerate eligibile
pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operațional
Competitivitate 2014-2020.
(10) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după
caz, pentru achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot
derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020
pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional
Competitivitate 2014-2020.
(11) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor
bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de
achiziție publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar
și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-
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line și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 din fonduri externe
nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.
(12) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale asociate în
parteneriate pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru
achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot
derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020
pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional
Competitivitate 2014-2020."
3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"
(2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu pot fi decontate din
alocarea Programului operațional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management a
Programului operațional Competitivitate 2014-2020 și din resursele alocate de Comisia Europeană
pentru combaterea pandemiei - REACT-EU."
4. La articolul 4, alineatele (1), (3), (5) - (9) și (13) vor avea următorul cuprins:
"
Art. 4. (1) Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de echipamente de protecție medicală/dispozitive
medicale, dezinfectanți și containere sanitare mobile în cadrul unităților de învățământ
preuniversitar de stat, instituțiilor de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc
criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, decontate din fonduri
externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, în limita a
60.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, din care
10.000.000 euro pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru echipamente de protecție
medicală/dispozitive medicale și dezinfectanți, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în
lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, pentru containere sanitare mobile,
destinate unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevăzut
de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de
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protecție medicală de tip dezinfectanți, precum și/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu
respectarea regulamentelor Comisiei Europene.
..........
(3) Achiziționarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru autoritățile publice
locale/unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la rețeaua de apăcanalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului
solicitantului, cu condiția contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata
utilizării containerelor sanitare mobile. Depășirea cheltuielilor cu achiziția de containere sanitare
mobile se suportă de către beneficiarul finanțării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare
mobile se realizează cu obligația beneficiarului finanțării de a depune documente justificative
privind costul de achiziție al acestora.
..........
(5) Cheltuielile cu achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți
și/sau containere sanitare mobile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1 februarie
2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului
operațional Infrastructură mare.
(6) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după
caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți
și/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți
eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile
în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.
(7) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/Instituțiile de învățământ superior de stat, pe
baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu
respectarea prevederilor legale, contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente de
protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare
unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți
eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile
în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.
(8) Parteneriatele dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale
pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de
echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare
mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și
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pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe
nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.
(9) Ministerul Educației și Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de
inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu încadrarea în
bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare și de angajament pe baza cărora
inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu
unitățile de învățământ achiziționează echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale,
dezinfectanți prin proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1
februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului
operațional Infrastructură mare 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor
proceduri de achiziție în curs sau finalizate.
..........
(13) Containerele sanitare mobile se instalează de către autoritățile publice locale care asigură
darea acestora în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat."

√Hotărârea nr. 1007/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1140 din 26 noiembrie 2020
→ Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 , se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 72, alineatele (6), (7) și (13) se abrogă.
2. La articolul 72, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(10) Fiecare medic de specialitate din specialitățile paraclinice care acordă servicii medicale de
specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 71
alin. (2) își desfășoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de
sănătate. Excepție fac medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relație
contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfășura activitate în afara programului
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de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât întreaga activitate desfășurată în relație cu casa de asigurări de sănătate să
respecte legislația muncii. În sensul prezentului contract-cadru, prin medicii de specialitate cu
integrare clinică într-un spital se înțelege personalul didactic din învățământul superior medical care
are integrare clinică în secțiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unității sanitare cu paturi."
3. La articolul 74, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
n) să efectueze investigațiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este
formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate; investigațiile efectuate
fără bilet de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. Pentru pacienții din statele
membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de
servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe
baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi
beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor
competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația
Elvețiană. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic
European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate,
furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de
trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. Pentru pacienții din
statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu
prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de serviciile medicale acordate pe
teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate
solicită bilet de trimitere, pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. Începând
cu data de 1 decembrie 2020, furnizorul efectuează investigații paraclinice pe baza biletului de
trimitere, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul
care l-a eliberat;".
4. La articolul 76, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
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m) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților, indiferent de casa de asigurări
de sănătate la care este luat în evidență asiguratul și indiferent dacă medicul care a făcut
recomandarea se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care
se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice;".
5. La articolul 76, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
"
p) să aducă la cunoștința casei de asigurări de sănătate cu care medicul care a făcut recomandarea
pentru investigații medicale paraclinice se află în relație contractuală situațiile în care nu au fost
respectate prevederile legale în vigoare referitoare la recomandarea de investigații medicale
paraclinice, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre, după caz."
→Furnizorii de servicii medicale paraclinice care au încheiate două contracte, respectiv cu casa de
asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își au sediul lucrativ, filiale sau puncte
de lucru înregistrate și autorizate și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, potrivit prevederilor art. 72 alin. (6) lit. a) din anexa
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și
a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,
cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta
hotărâre, începând cu data de 1 decembrie 2020 rămân în relație contractuală cu o singură casă de
asigurări de sănătate pentru care optează, având obligația de a anunța în scris ambele case de
asigurări de sănătate cu care aveau încheiate contracte.
→Contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale
paraclinice potrivit prevederilor art. 72 alin. (7) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările
ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, încetează la data de 1
decembrie 2020.
→Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 decembrie 2020.
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√Ordinul nr. 2311/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe
nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în
vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României
din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera
Deputaților din anul 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1140 din 26 noiembrie 2020.
→Anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019, se modifică după cum urmează:
- La poziția 36, coloana "Documentele" va avea următorul cuprins:
"
1. viză de rezident permanent
2. formularele de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 (formulare de landed immigrant)
3. carte de rezident permanent
4. viză de rezident temporar
5. permis de studii
6. permis de muncă
7. confirmare de trimitere (Confirmation of Referral) către Immigration Refugee Board
8. titlu de călătorie pentru refugiați
9. certificat de identitate
10. permis de conducere".

√Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4660115/2020 privind
prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Gherla, județul Cluj, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 1040 din 25 noiembrie 2020
→ Începând cu data de 26.11.2020, ora 5,00, se prelungește pentru o perioadă de 7 zile măsura de
carantină zonală instituită prin Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.
4.659.818 din 4.11.2020, respectiv Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.
4.660.011 din 18.11.2020, pentru municipiul Gherla, județul Cluj.
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√Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 660123 privind instituirea
carantinei zonale pentru satul Lazu, U.A.T. Agigea, judeţul Constanţa, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 1143 din 26 noiembrie 2020
→ Începând cu data de 26.11.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de
carantină zonală în satul Lazu, U.A.T. Agigea, judeţul Constanţa.

√ Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 660116 privind instituirea
carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie (Eforie Nord şi Eforie Sud), judeţul Constanţa, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1143 din 26 noiembrie 2020.
→ Începând cu data de 26.11.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de
carantină zonală în U.A.T. Eforie (Eforie Nord şi Eforie Sud), judeţul Constanţa.

√ Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 660125 /2020 privind
prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa,publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 1145 din 26 noiembrie 2020
→ Începând cu data de 27.11.2020, ora 00,00, se prelungeşte pentru o perioadă de 7 zile măsura
de carantină zonală instituită prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr.
4.659.901 din 12.11.2020, pentru municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.
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√ Legea nr. 274 /2020 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1145 din 26 noiembrie 2020
→ Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 154, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 220, în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi
integrităţii sexuale, al celor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, precum şi al infracţiunii
de pornografie infantilă, săvârşite faţă de un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la
data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului,
termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului."
2. Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
ART. 231
(1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite între membrii de familie de către un minor în
paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de
aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 şi 230, împăcarea înlătură răspunderea penală."
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